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(in miljoen EUR) FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
Huuropbrengsten 0,563 10,969 18,285 30,245 45,056 n.b.
Groei in % n.r. n.r. 66,7% 65,4% 49,0% n.b.

 Bedrijfsresultaat 0,132 7,580 13,245 23,323 35,069 n.b.
Financieel resultaat -0,054 -3,463 -1,750 -4,179 -7,621 n.b.
Resultaat portefeuille -0,529 1,108 1,722 5,722 4,023 n.b.

Koers 58,80 Nettowinst, deel groep -0,514 5,016 10,954 16,105 7,659 32,500
Aantal aandelen (m) 19,133 Courant resultaat 0,014 5,774 9,772 16,179 23,975 32,500

Marktkapitalisatie (m) 1.125,0 Bezettingsgraad 97,8% 97,4% 97,9% 98,9% 98,0% n.b.

Intrins. waarde (dec/19) 32,71 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
Schuldgraad (dec/19) 45,7% Winst per aandeel -0,11 1,02 1,60 1,45 0,51 1,70

Courant resultaat per aandeel 0,00 1,17 1,43 1,46 1,60 1,70
  Netto dividend 0,00 0,81 0,84 0,88 0,91 0,95
  Intrinsieke waarde 23,42 24,97 27,47 29,78 32,71 n.b.

Premie/discount 7,2% 34,4% 31,1% 21,9% 79,8% n.b.
Dividendrendement * 0,0% 2,4% 2,3% 2,4% 1,5% 1,6%

 *: op basis van koersen op het jaareinde, voor FY19 en FY20E de huidige koers
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Bedrijfsomschrijving 
Xior is een GVV (ex-vastgoedbevak), gespecialiseerd in studentenhuisvesting. De groep ontstond 
in 2007 en verrichtte toen de eerste investeringen. In 2013 werd de stap naar Nederland gezet. 
De groep kwam in december 2015 naar de beurs en had eind 2015 een portefeuillewaarde van 
196 miljoen euro. Eind 2019 was dat reeds 1,191 miljard euro, met de lopende projecten erbij 
komt de groep uit op ongeveer 1,5 miljard euro. De groep omvat 105 projecten. Van die 105 
bevinden 49 projecten zich in België, 43 in Nederland en 13 in Spanje/Portugal. In België heeft 
Xior activa in 6 steden, in Nederland gaat het om 16 steden en 2 in Spanje en 2 in Portugal. 
Nederland is goed voor 62% van de portefeuille (bij beursintroductie was dat 15%), België voor 
26% (85% bij beursintroductie) en Spanje/Portugal voor 12%.  
Eind 2019 bezat de groep 7.932 studentenkamers, na uitvoering van de pijplijn worden dat er 
12.675 (2.900 in België, 6.485 in Nederland en 3.290 in Spanje/Portugal). Studentenkamers 
maken 85% van de waarde van de portefeuille uit, winkelvastgoed en andere is goed voor 2%. 
Kantoren die op termijn geconverteerd worden naar studentenkamers staan voor 13% van de 
portefeuille.  
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Resultaten 2019 
2019 was opnieuw een heel succesvol jaar op alle vlakken voor Xior. De waarde van de 
portefeuille steeg 46% tot 1,191 miljard euro, het aantal studentenunits nam toe tot 7.932. De 
groep werd actief in 5 nieuwe steden, verwierf 16 activa en verrichtte 7 opleveringen/openingen.  
Het aantal uitstaande aandelen nam toe met 39% via diverse kapitaalverhogingen ten bedrage 
van 230 miljoen euro (6 miljoen euro door keuzedividend, 18 miljoen euro door inbreng in natura 
en 206 miljoen euro door een publieke kapitaalverhoging). 2019 was ook het jaar waarin de 
eerste stappen werden gezet in Spanje en Portugal, eerst in maart 2019, daarna nog in 
september en oktober. Als alle projecten in Spanje en Portugal uitgevoerd zullen zijn, zullen 
beide landen goed zijn voor 24% van de portefeuille!  
 

IPO$'15 2016 2017 2018 2019 met$pijplijn
Aantal&studentenunits 2.035 2.531 3.678 5.505 7.932 12.675
Waarde&in&miljoen&euro 200 265 493 818 1.191 1.500  

 
Dankzij al die investeringen namen de 
netto huuropbrengsten 49% toe tot 
45,056 miljoen euro. Het bedrijfs-
resultaat steeg zelfs 50,4%. De kosten 
voor herstellingen en de verzeke-
ringspremies verdubbelden wel, maar 
de algemene beheerskosten stegen 
slechts in beperkte mate, waardoor de 
operationele marge licht kon 
verbeteren, van 77,2% in 2018 naar 
77,8% in 2019 (was 72,4% in 2017).   

(in$miljoen$euro) 2018 2019 Δ18/19
Netto$huuropbrengsten 30,245 45,056 49,0%
Bedrijfsresultaat 23,323 35,069 50,4%
Financieel$resultaat C4,441 C7,621
Belastingen C3,637 C5,218
Courant$resultaat 16,179 23,975 48,2%
Courant$resultaat$p/a 1,46 1,60 9,8%
Herwaardering$vastgoed 5,722 C4,023
Herwaardering$indekkingen C5,393 C9,150
Netto$resultaat 16,105 7,659 C52,4%
Aantal$studentenkamers 5.505 7.932 44,1%  

Het financiële resultaat ging in sterke mate achteruit door een dubbel effect. Enerzijds steeg de 
gemiddelde financiële schuld van 304,3 naar 470,7 miljoen euro, anderzijds nam de financiële 
kost toe, van 1,96% naar 2,15%. De schuldgraad daalde wel van 49,3% eind 2018 naar 45,7% 
eind 2019.  
Door de stijging van het resultaat in Nederland en door de eerste geboekte resultaten in Spanje 
en Portugal namen ook de belastingen toe.  
Het courant of EPRA resultaat kwam uit op 23,975 miljoen euro, of een groei van 48,2%. Per 
aandeel was de aangroei beperkt tot slechts +9,8% tot 1,60 euro door een belangrijke toename 
van het aantal uitstaande aandelen. Dit is een belangrijk gegeven, in die mate dat de 
winstverwatering door de kapitaalverhogingen niet heeft geleid tot een lager resultaat per 
aandeel.  
Dan zijn er nog de niet-cash kosten, met name de herwaarderingen van de vastgoedportefeuille 
en van de financiële indekkingsinstrumenten. De herwaardering van het vastgoed was negatief 
ten bedrage van 4,023 miljoen euro. De aangekochte projecten genoten van een positieve 
herwaardering, omdat het rendement ervan meestal hoger uitkwam dan het rendement dat 
aangewend werd voor de herwaardering. Wat de bestaande projecten betrof, werd in Nederland 
een lichte daling opgetekend van het marktrendement (van 5,72% naar 5,63%), wat tot een lichte 
positieve herwaardering leidde. In België daarentegen was er een lichte stijging van dat 
rendement (van 5,10% naar 5,13%) met een lagere herwaardering tot gevolg. Daarnaast waren 
er ook de aankoopkosten (vnl. registratierechten in Nederland) die een lagere herwaardering tot 
gevolg hadden.  
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De herwaardering van de financiële indekkingsinstrumenten was eveneens negatief en dit ten 
bedrage van -9,150 miljoen euro. Dit is het gevolg van de dalende marktrente die zwaar weegt op 
de indekkingen op lange termijn die in 2018 afgesloten zijn geweest.  
Het netto resultaat tot slot daalde van 16,105 miljoen euro in 2018 naar 7,659 miljoen euro in 
2019. Zoals vroeger al aangegeven, is vooral de evolutie van het courant resultaat per aandeel 
belangrijk bij de analyse van de cijfers.  
 
Voor 2020 verwacht het management 
een courant resultaat per aandeel van 
1,70 euro (+6,25%) en een dividend 
van 1,36 euro (+4,6%). De pay-out 
daalt dus verder richting 80%, een 
evolutie die we bij de meeste GVV’s 
terug vinden, met de bedoeling meer 
winst te reserveren om de groei 
verder te kunnen financieren.  
 

1,17$

1,43$ 1,46$

1,60$

1,70$

1,15$
1,20$

1,25$
1,30$

1,36$

0,9$

1$

1,1$

1,2$

1,3$

1,4$

1,5$

1,6$

1,7$

1,8$

2016$ 2017$ 2018$ 2019$ 2020E$

Courant$resultaat$p/a$

Brutodividend$

 
 
 
 
Conclusie 
Xior heeft sinds zijn beursintroductie een heel sterk en succesvol parcours afgelegd en is 
vandaag uitstekend gepositioneerd om die prestatie in de volgende jaren door te trekken. De 
mogelijke koersdruk en winstverwatering door een nieuwe kapitaalverhoging werden in 2019 
goed verwerkt, wat de resultaten in 2020 ten goede zal komen.  
We merken wel op dat de koers continu sneller stijgt dan het courant resultaat per aandeel, wat 
de waardering verder doet oplopen (koers/courant resultaat van 34,6 op schatting voor 2020). 
Maar ondanks de hoge waardering zien we de koers niet sterk terugvallen, met dank aan de 
gunstige rente-omgeving en aan de verwachte groei van het resultaat per aandeel. We merken 
wel op dat het netto dividendrendement door de scherpe koersstijging is teruggevallen tot slechts 
1,6%. De premie tegenover de intrinsieke waarde bedraagt 80% en dit lijkt ons ook aan de hoge 
kant, rekening houdend met het (courant) rendement op eigen vermogen van 5,2%. We denken 
dan ook dat het vooral de mogelijke toekomstige groei is die de koers stuwt.  
Voor meer achtergrond over de waardering (en over de groeiproblematiek) van Xior verwijzen we 
naar ons document van 8 augustus 2019 dat nog steeds beschikbaar is op www.vfb.be.  
 
 
 
 
Gert De Mesure 
 

 
 
 
 
 


